
Ci, którzy w 
ciągu ostatniego ty
godnia zapłacili za 
KATOLIKA, będą po
kwitowani dopiero w 
następnym tygodniu. 

WIADOMOŚCI 
MIEJSCO W 

NOWY sekretarz parafii św. 
Stanisława Kostki tvie już 
nsbroif, że własna jego partya 
chętnie bv się go pozbyła. 
Będzie podobno o nim i jego 
głupiej gospodarce mowa na 
walnym mitingu parafiajnym w 
najbliższą niedzielę, w dniu 11 
Stycznia. Zarzucają mu pomię
dzy innemi, źe parafią naraził 
na straty, zmieniając oprzęta-
cza polskiej szkoły parafialnej, 
a potem organistę - dalej, że 
książki niedołężnie prowadzi, 
oraz, że z pieniędzy parafial
nych za wiele odciąga sobie 
za żmudę c/bsu i aa streetkary, 
— czego poprzedni sekretarz 

wogóle nigdy nie czynił. 

PEWIEN druch nasz zamiej
scowy ofiaruje się, przesłać do 
WinOny befsztyk jeleni na 
podbite oczy. Interesowanym 
obywatelom chętnie podamy 
adres tego warbolskiego dok

tora. 

Z PUBLIKOWANYCH w 
przeszłym numerze dłużników 
Katolika tylko jeden dotąd z 
nami rzetelnie postąpił, za
pewniając, że do warhołów 
nie należy. Uczciwym tym 
obywatelem jest p. Franciszek 
Masyga. ^Pana Jozefa Masy-
gę, którego nazwisko w przesz
łym numerze na odnośnem 
miejscu wymieniliśmy, lubo 
on wcale gazety naszej nie 
abonuje, serdecznie przepra-
my, iż przez omyłkę abo
nament jego brata Fran
ciszka na jego rachunek pisa
liśmy). 

GARDLACZE w parafii 
polskiej w Winonie mniemają, 
ii za bzdurne 250 stałej roczaei 
ęensyif które piac% or^Qjgcje^ 

dostaną jakiego Paderewskiego. 
—r Jeżeli cbcą mieć takiego, 
któryby preludya operowe, bez 
przygotowania, wprost z nut 
grał, niechaj wyznaczą dla 
organisty conajmnie] 1G00 do 
larów rocznej pensyi, to może 
przybędzie jaki dobry mistrz 
organ z Europy, bo w A-
meryee podobnych mistrzów 
bardzo mało, a i w starym 
kraju ledwie dla większych 
miast ich starczy, gdzie wiele 
lepiej im płacą, niż po pol
skich warholokich parafiach 
w Ameryce. 

JAKIEGOŚ warholskiego 
języka nauczy to się winońakie 
Kółko Dramatyczne pod swym 
nowym zar&ądem. Oto próbka 
zaproszenia na bal, jakie w 
tych dniach Zarząd Towarzy
stwa rozesłał po mieście na-
szem.* 

Niniejszem pozwolomy Sobie 
Szanownego Pana wras z rodzina 
na wspólna zabawę urządzoną przez 
Kolko Dramatyczne w tejże Hally 
cor. 7th* JEEighforest Sfc. we Sobotę 
3go Lutego Wieczorem. Wstepne 
wynoaio bedzie 75 centów i pooe-

stunek z piwem darmo. 
Z uszanowaniem, 

Zarzad Kolka Dramatycznego. 
Dzięki temu stylowemu dzi

wolągowi bardzo mało osób na 
bal przybyło, i urządziciele 
zrobili okropne fiasco. 

Nadzwyczajne posiedzenie 7co-
m isarzy powiatowych. —Komisarze 
powiatowi powiatu winońskieg^ 
zebrali się w Piątek, 2 Lutego, 
181H, o godzinie 2 z połudn;a, na 
posiedzznie, aby wzięć pod obrady 
petycyą o wyniesienie Elby do 
rzędu miast. Wszyscy członkowie 
byli obecni. Petycya pana L. ł\ 
Kramera i 36 innych, ż^dajaca od 
Rady, aby "poczyniła potrzebne 
krom w celu inkorporacji Elby 
jako miasteczka, na wniosek przy-
lęta. Stanęła uchwała, sbv zamia
nowano panów YVm. Gaiciey, H. 
P. Denie i Christ. Tock inspekto 
rami, mającymi dozorować wybo
rów w Hali Claussensa w Elbie, w 
dniu 6 Marca, aby wypośrodko-
wać, czy Elba ma być inkorporo-
waną jako village, czy nie. Potem 
odroczyła się Rada na czas nieo
graniczony. _ 

J. H. Perry. 
Przewodniczący komisarzy pow. 

Poświadcza: James O'B r i e n, 
auditor powiatowy. 

White Beaver. — Mało ludzi 
więcej jest znanych na Północnym 
Zachodzie, jak utalentowany bie
gły doktor indyański z La Crosse, 
Dr. Frank Powell, zwany z indy-
ańska White Beaver (Biały bóbr). 

Ludzie w Wisconsime 
i Minnesocie wszędzie go znają jako 
dzielnego lekarza i urzędnika, a 
chorzy wierzy w niego jakby w 
]akiego cudotwórcę. Mianowicie 
słynie on z szczęśliwego leczenia 
chorób nerwowych i kobiecych. 

W młodszych latach długo 
przebywał migdzy Indyaninami i 
poznał ich tajemnice lecznicze, do 
tego stopnia, jak pewnie żaden 
inny biały doktor w tym kraju. 
Imię jego zasłynęło już w całe] 
Ameryce, i formalne pielgrzymki 
odbywali sie do La Crosse, gdzie 
ten znakomity doktor mieszka. 
On już i niejednego Pol&iia z 
ciężkiej choroby wybawił. 

Pan Dr. Powell spędzi odtąd 
co miesiąc przez jeden dzień w 
Winonie, gdzie będzie można go 
konsultować, nie potrzebując je
chać do La Crosse. 

Będzie go można zastać w 
nowym hotelu ,,Winonar, w środę, 
21 Luiego, a potem co miesiąc w 
trzecią środę każdego miesiąca. 

Chorzy z bliższej i dalszej oko
licy, z pod Dodge, Arcadii i In
dependence, nie pożałują tego, jeże
li na 21 Lutego zjadą do Winony, 
aby się tego sławnego doktora po 
radzić, 

JPrąwa kornoiie. 
W roku 1846 wyduno w Wielkiej 
Brytanii pralka zwano r/-^0 corn 

laws", dotyczące dowozu i wjwo
zu zboża. Na mocy tych praw nie ' 
wolno było wywozić do 
innych krajów europejskich. -Nie 
woln® było nawet wywozić zboża 
z jednej dzielnicy kraju do dru
giej. Skutkiem te.40 w pewnej 
części Anglii tak zbc.Z'.' podrożało, 
żo ludzie z głodu umierali, pod
czas gdy w imanej tak staniało, że 
prawłe żadnej nie miało wartości. 
Skoro liczba mieszkańców wzrosła, 
a* zasig ceny zbośa me spada
ły, zaczęła wszędzie grezić klęska 
głodowa. Potem ceny kornu spad
ły. W Stanach Zjednoczonych 
zawsze tak bywało, ie nadwyżka 
zboża w jednej okolicy zawszą 
mogła być przewieziona d© drugiej. 
Kolej Burl;ngtońska n. p. na 
całym Zachodzie prowadzi do 
targu świat*. A Stany, i>rzez które 
ona przechodzi, najwięcej trudnią 
się rolnictwem. JGŻCH kto cho 
sobie zobaczyć pyszne farmy nad 
tą koleją położone, niechaj uda się 
względem zniżonych cen jazdy do 
W. J. Kenyon, Gen. Pass. Agent, 
St. Paul, Minn. 

Hotly środ xi my. 
W szatach damukich uwydat

niają się osobliwośoi moskiewskie 
i gust pierwszego cesarstwa. Ele
ganckie okrycia operowo łączą się 
z wyłogami napoleon skiemi i 
ogromnymi średhiowiecznemi rę 
kawami. Sukn'e na dole szerokie 
a rękawy także obszerniejsze. 
Staniki stroją się jaknajpiękniej i 
jak najbardziej fanastycznie. W 
modę wchodzą wyłogi piersiowe z 
czasów Ludwika XIII — obwisłe 
i bardzo praskie ramiona. Podług 
takich dziwacznych mód ntroją się 
przedewszystkiem panny. Bliższe 
szczegóły o najnowszy eh modach 
można znaleźć w modmar»Uich 
pismach ilustrowanych McDowella 
w New Yorku: 

Oto ich tytuły i 
La Mode de Pans, $3.50 rocznie 
ParisAlbum hHashion S3.50 
TheFrenchDressma7cer$3. Co 
La Mode $1.50 

Jeżeli nie możecie dostać któ
rego z powyżej wymienionych 
żurnali w waszym kramiku gaze-
ciarskim, to pisać wprost do New 
Yorku pod adresem: A. McDowell 
& Co., 4 West 14 Str., New York 
O., N. Y. 

D A  E H O C Z I T 1 L S C Y -

MSZ PffflHI 
1) Duży obrazkowy KALEN

DARZ MARYĄNSKI na rok 
Pański 1894, % dwoma luźnp.mi 

.obrazami; 
2) Książeczka KANTYCZKI 

czyli zbiór koleud i pieśni ludo
wych, śpiewanych w czasie Bożego 
Narodzenia/ 

3) Książeczka pod tytułem 
KASZUBI "POD WIEDNIEM — 
zawierająca zabawną wierszowaną 
kaszubską powiastkę z czasów króla 
Sobka. 

wypr 

T 

teraz 

0 DNI. 
wyszczególniony 

prezent udzielany będzie tylko 
tym, którzy teraz przyślą $2.00 za 
,,Katolika." 

Następujący dawniejsi abo
nenci nasi raczą nain zapłacić 
zaległy abonament za naszą 
gazetę. 
Sagmaw, Dobelc Pr. 3.00 
Plymouth, Urbaniak Jan 3.00 
Detroit, Wasilewski Woj. 3.15 
St. Helen Walter Szcz. 3.00 
Glencoe Zelasko Fr. 3.00 
Philips Ziemanek St. 3.(DO 
Pittsburg Ziemski Wet. 3.*70 
N. Carlisle Żmudziński J. 3.15 
Perham Wilkowski Szym. 6.30 
N. Prairie Woldman J. 2.20 
Stauffer Szczepański Józ. 2.00 
Saginaw Łapiński A. 3.00 
N. Prairie, Kupka Jan 3.50 
Miaiastee "Kukla F. 6.00 
Detroit Kucman Alex 4 20 
Calumet' Ksieżopoiski Józ. 2.25 
Shamokm Kołowicz Fr. 3.35 
Phil. Kolankiewicz W,. K. 315 
Morris Run Kleibor Tom. 3.65 
Jersey C. Kalbenbron B. 3.50 
Buffalo Jedzinak Jan 3.20 
Springvalley Jaraszewski Jan 3.20 
L^mont Jagodziński F. 3,85 
Detroit Kadron Jan 3.15 
Bay City Jabłoński Józ. 3.50 
Bryan Gorzycki J. 2.50 
Pulmann Gerlich Fr. 2.25 
Red Jacket Gary anty sie wicz P. 2.60 
Erie Gałeoki Stan. 4/20 
Galiczek M. Ciendenen 3.35 
Leda Fritza Jan 2.30 
Mt. Pleasant,Burzczyńska Pel. 2.25 
Thorp Bogumił Józ. 3.25 
Cleveland Bartoszyk Wal. 3.30 
Bessemer Knobloeh G. 3.15 
Buffalo Bratek Jakób 3.50 
Bukowska Kat. 3.GO 
Luaington Betański J. K. 5.30 
Detroit Dominiak Fr, 3.15 
Perham Dulski Ant. 3.00 

{Ciąg- dalszy nastąpi.) 

Praegiitła, mętna rze&a 
me daje bezpiecznej wody do picia. 
Także i leniwa,nieczysta oyrkulaoya 
nie może nadać odpowiedniego 
odżywiania systemowi ludzkiemu. 

Dra Piotra Gomozo oczyszcza 
krew i odżywia wszystkie organy 
ciała nadając im pierwotną zdrowy 
żywotność. 

Przed przeszło stu laty wynale
ziono Dra Piotra Gomozo i od 
samego początku znały go i ufały 
mu tysiące jako środkowi leczni' 
czemu dla krwi. 

Nie ma go na sprzedaż w żadnej 
aptece. Możecie go otrzymać tylko 
od agentów miejscowych. Piszcie 
do Dra Peter Fahrney, Chicago, 
po wszelkie szczegóły. 

Fariua na spnedaż. 
Dwa sta dziesięć akrów, 113 

akrów pod pługiem, 10 akrów łąki, 
75 akrów zoranej roli na zimę. 
Kto by chciał mieć wigkszą farmg, 
mógłby jeszcze dokupić farmg 
sąsiednią, do sprzedaży ofiarowaną, 
160 akrów. Ziemia jaknajlepsza 
czarna. Odległość od dwóch mia
steczek 4 i 5 mil, od polskiego 
kościoła 2 mile, od Winony mil 
14. — Sprzedaż spowodowana sta
rością i słabością właściciela. 

Warnnki wypłaty bardzo łatwe; 
tylko małą część ceny zakupna 
koniecznie trzeba naprzód zapłacić. 

Zgłosić sig pod adresem: Mikołaj 
Kamrowski, Dodge, Wis. 

Teraas użyj tego. 
Nie bedsie nic kosztowało,- a z 

pewnością ci pomoże, jeżeli cierpisz na 
kaszel, zi§bi§czk§ lub jakgkolwiek 
dolegliwość w gardle lub płacach.Nowy 
wynalazek Dr. Kinga na suehoty, kaszel 
i zigbigczkg za poręczeniem udziela 
pomocy lub pieniądze bgdg wrócone. 
Leczy także grypg. Spróbuj choć tylko 
butelkg, a doznasz ,ulgi. Butelki nu 
próbę darmo. 

Można dostać w aptekach pod 
Orłem Jua AV. S. Tomkiewicza and Bro. 
4:56 Mitchell ul., róg 2. ave., i 547 
Lincoln ave., róg 5 ave., Milwaukee, 
Wis. 

Posada dla organisty. 
Organista, biegły w swoim 

fachu, człowiek trzeźwy, inoże 
otrzymać dobrą posadę natych
miast. Dobre świadectwa po
trzebne. Zgłosić się należy 
listownie pod adresem.* 

Rev. K Kozłowski 
249 Sixth St. 

Maziste, Mich. 

ABONOWAĆ KATOLIKA! 

Kto przeseła 
abonament za ^Ka
tolika" zaległy lub 
świeży, niechaj dołą
czy zarazem 4 centy 
na opłacenie przeseł-
la pocztowej prezen
tu,bo prezent tylko w 
takim razie będzie 
posłany. 

1 :T-:- >/łfi. "u acassa^aig 

Świadectwa. 
S. II. Cliffort w New Cassel Wis, 

drgezony był neuralagia i reumatyzmem, 
żołgdek jego był w nieporzadku,w§troba 
jego była dotknięta w zaśtraszajgoy 
sposób, ustał apetyt, i okropnie utracił 
na ciełe i mocy. Trzy butelki 
Elektrycznego bitru. (Electric Bitters) 
go wyleczyły, 

Edwardowi Sliephard, Harrysburg, 
111. ciekła rana w nodze przez 8 lat 
nieustannie. Trzy butelki Elektrycznych 
kropli i siedm pudelek Buklena maści arnik owej 
wyleczyły mu noge. Jan Speaker, Catawba O., mial 
piec dużych dziur febrycZDych ni nodze i doktorzy 
mówili, ze jest niewyleczalnym. Jedna butelka kropli 
Elektrycznych i jedno pudełko Buklena maści Arniko-
wej wyleczyły go zupełnie, 

Możoa dostać w Aptekach pod 
Orłem Jna. W. S. Tomkiewicza 
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2 
av«., i 547 Lincoln ave., róg 5 
ave., Milwaukee, Wis. 

Wozy i sąnie. 
Farmerzy lub obywatele miej

scy, cheący kupić nową bryczkę 
lub sanie, niech wstąpią do fabry
ki powozów Union Carriage 
Works, w Winonie, przy drugiej 
ulicy, naprzeciwko drukarni KA
TOLIKA. — W fabryce tej takżo 
naprawiają — nietylko powozy 1 
sanie — lecz wózki dla dzieci 1 
różne inne rzeczy, które kowal lub 
kołodziej reparować może. 

Organista 
1 

nauczyciel. 
Polak,umiejacy prowadzić chór 

ua cztery głosy,szkołę w wzorowym 
porządku, obecnie już od 4 lat 
organista 1 nauczyciel w polskiej 
parafii w Ameryce — poszukuje 
posady. — Zna język polski, lako 
też muzykę na dętych instrumen. 
tacli.—Bliższych wiadomości chęt
nie udzieli Kedakcya KATOLIKA 
w Winonie. 

Ceny targowe 
WIIOSA. 

P s z e n i c  a — N r .  1  w i o s e n n a  5 S e  
zimowa - 50 cen. 
O w i e s -  2 5 c  
K o r n 35c 
J ę c z m i e ń  N r . 3 .  4 2 c  
Jaja 13o 
M a ka: Winona Patent 83.40 
Straight $3.20 Nr. 1 Bakers $2.75 
Pasza z komu — $3.50 za 
beczkę 
O tr ę b y: bran $13 00 
shorts $13.00, middlings $13.^)0 
ground feed $18 
w e ł n a: średnia prana 22 a 23 
lichsza 20 a nieprana 13 do 15c. 
śiano dziki e— 7.00 
Tymotka $9.00 
K o n i c z y n  a  # 5 . 2 5 .  b u s z e l  
Tymo tka 1.40c. buszel 
M i ód 10c 
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc 
M ię s o żywe: 
skopowina 3.00 
wieprzowina $4.50 wołowina $2.50 
cielęcina 3ł 
Bób 82.00 buszel 
Masło * 18c 
Kartofle 50c buszel 

mil/1% AUI£EE[ 
Pszeaica—59 
Kom—No.3 33£ 
Owies — No. 2 — 30 

CHICAttO. 

Pszenica — 59 
Owies. — 28c. 
KornS— 34j 

MINUrJHAPOŁIS. 
Pszenica — 59 

WYPRZEDANE EEDA WSZYSTKIE 
TOWAKY ŁOKCIOWE ŻA CO ZA TO. ° 

Wyprzedajemy, bo braknie nam 
miejsca dla towaru na czas wio
senny. 

PROSIMY DO SIEBIE! 
L. W. MUES 

— 13. 
obok handlu żelaznego O. G. BECKA. 

R Y B Y  

świeże solone i wędzone 
— oraz — 

OSTRZYGI 
sprzedaje w miejscu 1 rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. 8. J ołinson 
1234 Main Str. 

Ctfreen May Wis. 

KATOLICKA 
KSIĘGARNIA. 

naprzeciwko niemieckiego Banku. 
1.24: JEm 3rd §tr« 
Chcąc kupić jaki prezent sto

sowny, przybądźcie sobie obej
rzeć nasze polskie, czeskie 1 angiel
skie książki do nabożeństwa — 
jako też różance, krzyżyki, obrazy, 
gromnice i t. d. 

Mamy także świece sterynowe dla 
użytku kościelnego, świece oliwne 
1 ośmiodniowe. 

Kalendarzy katolickich wielki 
zapas, jako to Catholic Home, 
Polski Kalendarz Maryański, 
Einsiedler i Excelsior. 
MATERYAŁY PIŚMIEN

NE, KSIĄŻKI SZKÓLNE, 
KARTY DO RÓŻNYCH 
GIER, 

Ł1ŁKI 
konikowe bajaki i rozmaite 
zabawki, nie wyiąwszy że 
laznych pociągów kolejowych. 

RAMKI NA ZAMÓWIE
NIE. 

LOUIS ERDlMi 

masc Arni-
kows.fi. 

Najlepsza maść na swieoie na 
rany, pochodzące z cieć, przetarcia 
uderzenia, poparzenia; wrzody, 
popękane ręee, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze będą 
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł 
ko. Można dostać w Aptece 

Eagle Pharmacy w Milwaukee, 

1 •h 

ZEGARKI 

ZŁOTE i SREBRNE 
UPOMINKI. 

Wiadomo, że ceny srebra 
spadły, więc srebrne przed
mioty można teraz dostać 
bardzo tanio. 

Spadły także w cenie złote 
DAMSKIE ZEGARKI. 

Broszki, pierścionki, branzo-
Ietki> łańcuszki do zegarków— 
teraz bardzo tanio. 

MORRISON 
ZŁOTNIK 

76 — E. 3rd Str. 
Winona, Minn. 

O. H. INGRA, D. M. DULANY, 

Prezydent, Wiceprezydent, 

CH. HORTON, W. DULANY 

Sekretarz, Kasy er. 

Lumber Comp. 
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów i kupców 

DRZ EWA BUDULCOWEGO 
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze na sktadzie 

przykrajane drzewo budulcowe, listwy,drzwi, ramy do okien, -iuży 
skład materyału budulcowego wogóle. 

HAMILTON, 
PWzyd«nt, 

W. H. LAIRD, 
Wice-prexydent, 

WM. ł^AYiCS 
Sekretarz. 

WINONA 
Lumber Comp 

Piła chodząca i hoblarnie. 
Sprzedaje sig hurtownie: 

Deski, Szyngle, Pale i Latle. 
Biuro i warsztaty 

Front Str., Winona, Minn. 


